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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.  24.) OGY határozat (a továbbiakban:
HHSZ)  46.  §  (10)  bekezdése  alapján  az  előterjesztő  megküldte  az  „egyes  törvényeknek  a
közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról” szóló,  T/15558.
számú  törvényjavaslat és  az  összegző  módosító  javaslat  egybeszerkesztett,  ellenjegyzésével
ellátott szövegét (a továbbiakban: egységes javaslattervezet).

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelelően tartalmazza a
törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, ezért a HHSZ 46. §
(11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.



2017. évi ..... törvény 

egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő
módosításáról

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása

1. §

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5)
bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„a)  munkaviszony:  a magyar  jog hatálya  alá  tartozó munkaviszony,  közszolgálati  jogviszony,
állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírói
és  igazságügyi  szolgálati,  valamint  ügyészségi  szolgálati  viszony,  a  közfoglalkoztatási
jogviszony, a biztosított bedolgozói és az – 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy
tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti
tag  munkaviszony  jellegű  munkavégzésre  irányuló  jogviszonya  –  ide  nem  értve  az
iskolaszövetkezet nappali  tagozatos tanuló,  hallgató tagját,  a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagját  és  a  szociális  szövetkezet  tagi  munkavégzésre  irányuló
jogviszonyban  munkát  végző  tagját  –,  a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos
állományának szolgálati  jogviszonyáról  szóló törvény szerinti  hivatásos  szolgálati  jogviszony,
valamint  a  honvédek  jogállásáról  szóló  törvény  szerinti  hivatásos  és  szerződéses  állományú
katonák szolgálati viszonya,”

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

2. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés j)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„j) keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel
járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a
havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint
a  mezőgazdasági  őstermelői  igazolvánnyal  folytatott  tevékenységet,  ha  az  abból  származó
bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell
figyelembe venni;  nem minősül  ellenértéknek a  fogadó szervezet  által  az  önkéntesnek külön
törvény alapján biztosított juttatás, a szociális szövetkezet tagja, valamint a közérdekű nyugdíjas
szövetkezet  öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagja  által  a  szövetkezetben  végzett  tevékenység
ellenértékeként  megszerzett,  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  alapján  adómentes
bevétel;”

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdés
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10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltaktól  eltérően  e  törvény  alkalmazásában  nem  minősül
jövedelemnek]

„10. a szociális  szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő  tagja  által  a  szövetkezetben  végzett  tevékenység  ellenértékeként  megszerzett,  a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,”

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

3. §

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„9.  Szervezett  munkavégzés:  a  munkaviszonyban  –  ide  nem  értve  a  természetes  személy
munkáltató  háztartásában  egyszerűsített  foglalkoztatás  keretében  történő  munkavégzést  –,  a
közfoglalkoztatási,  a  kormányzati  szolgálati,  az  állami  szolgálati,  a  közszolgálati,  a
közalkalmazotti  jogviszonyban,  a  bíró  szolgálati  viszonyában,  az  igazságügyi  alkalmazottak
szolgálati  jogviszonyában,  az  ügyészségi  szolgálati  viszonyban,  szövetkezeti  tagság  esetén  a
munkaviszony  jellegű  jogviszonyban,  szociális  szövetkezetben  tagsági  jogviszonyon  alapuló
közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben
külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés
keretében,  a  szakképző  iskolákban  a  tanulói  jogviszony  keretében  a  szakmai  képzési
követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a
gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a
szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott
közérdekű munka, a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett
minisztérium  vagyonkezelésében  lévő  területen  honvédelmi  érdeket  is  szolgáló  telepített
munkahelyen, illetve ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál,
valamint  azon  gazdasági  társaságoknál  történő  munkavégzés,  amelyeknél  a  tulajdonosi  jog
gyakorlója  a  honvédelemért  felelős  miniszter,  a  rendvédelmi  szerveknél,  az  Országgyűlési
Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a
munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

4. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
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5. §

(1) A munkaügyi  ellenőrzésről  szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.)  1.  § (1)
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed)

„b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) XVI. fejezetében
meghatározott  munkaerő-kölcsönzés  esetén  a  kölcsönbeadóra  és  a  kölcsönvevőre,  az
iskolaszövetkezet  által  nyújtott  szolgáltatás  esetén  az  iskolaszövetkezetre  és  a  szolgáltatás
fogadójára,  valamint  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet  által  nyújtott  szolgáltatás  esetén  a
közérdekű nyugdíjas szövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára”

(a továbbiakban együtt: foglalkoztató).

(2) A Met. 1. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„h) munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
hatálya  alá  tartozó  munkaviszony,  továbbá  a  közszolgálati  jogviszony,  az  állami  szolgálati
jogviszony,  a  kormányzati  szolgálati  jogviszony,  a  közalkalmazotti  jogviszony,  a  bírói  és
igazságügyi  szolgálati,  valamint  az  ügyészségi  szolgálati  viszony,  a  közfoglalkoztatási
jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy
tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti
tag  munkaviszony  jellegű  munkavégzésre  irányuló  jogviszonya  –  ide  nem  értve  az
iskolaszövetkezet nappali  tagozatos tanuló,  hallgató tagját,  a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagját  és  a  szociális  szövetkezet  tagi  munkavégzésre  irányuló
jogviszonyban  munkát  végző  tagját  –,  a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos
állományának szolgálati  jogviszonyáról  szóló törvény szerinti  hivatásos  szolgálati  jogviszony,
valamint  a  honvédek  jogállásáról  szóló  törvény  szerinti  hivatásos  és  szerződéses  állományú
katonák szolgálati viszonya;”

(3) A Met. 1. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik)

„d) a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére kifejtett személyes közreműködése, ha a tag a
személyes közreműködést vállalkozási vagy megbízási szerződés - ideértve a szövetkezetekről
szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10/B. § (2) bekezdése és 29. § (2) bekezdése
szerinti megállapodást is - alapján teljesíti,”

(4) A Met. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkaerő-kölcsönzés esetében a munkaügyi ellenőrzés - az Mt. 215-218. §-a tekintetében -
kiterjed a kölcsönbeadóra és a kölcsönvevőre.  Az iskolaszövetkezet tanuló, hallgató tagjának az
Sztv. 10/B. §-a alapján történő feladatteljesítése tekintetében a munkaügyi ellenőrzés kiterjed az
iskolaszövetkezetre  és  az  Sztv.  10/B.  §  (4)-(8)  bekezdésében  foglaltakra.  Az  Sztv.  10/C.  §-a
tekintetében a munkaügyi ellenőrzés kiterjed az iskolaszövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára. A
közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagjának az Sztv. 29. §-a alapján
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történő  feladatteljesítése  tekintetében  a  munkaügyi  ellenőrzés  kiterjed  a  közérdekű  nyugdíjas
szövetkezetre és az Sztv. 29. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Az Sztv. 30. §-a tekintetében a
munkaügyi ellenőrzés kiterjed a nyugdíjas szövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára.”

(5) A Met. 3/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaügyi ellenőrzés kiterjed)

„d) az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által a szövetkezetekről szóló
2006.  évi  X.  törvény  (a  továbbiakban:  Sztv.)  alapján  nyújtott  külső  szolgáltatásra  és  az
iskolaszövetkezeti,  illetve  közérdekű nyugdíjas  szövetkezeti  tagnak a  szolgáltatás  fogadójánál
történő munkavégzésre,”

(6) A Met. 3/B. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik)

„d) a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére kifejtett személyes közreműködése, ha a tag a
személyes közreműködést vállalkozási vagy megbízási szerződés – ideértve az Sztv. 10/B. § (2)
bekezdése és 29. § (2) bekezdése szerinti megállapodást is – alapján teljesíti, valamint”

(7) A Met. a következő 14. §-sal egészül ki:

„14. §

E  törvénynek  az  egyes  törvényeknek  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetek  létrehozásával
összefüggő módosításáról szóló 2017. évi … törvény (a továbbiakban: 2017. évi … törvény) 5. §
(2), (5) és (6) bekezdésével megállapított 1. § (1) bekezdés h) pontjában, 3/B. § (1) bekezdés d)
pontjában és 3/B. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat a 2017. évi … törvény 5. § (2), (5) és (6)
bekezdésének hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

6. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (6) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem kell az (5) bekezdés rendelkezését alkalmaznia az adózónak]

„b)  ha  a  2.  §  (2)  bekezdés  e)–h)  pontja  alapján  adóalany,  illetve,  ha  szociális  szövetkezet,
közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet,  iskolaszövetkezet,  közhasznú  nonprofit  gazdasági  társaság,
vagy”

7. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

7. §

A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
fedezetéről  szóló  1997.  évi  LXXX.  törvény  5.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  helyébe  a  következő
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rendelkezés lép:
(E törvény alapján biztosított)

„b)  a  szövetkezet  tagja,  aki  a  szövetkezet  tevékenységében  munkaviszony,  vállalkozási  vagy
megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali
rendszerű  oktatás  keretében  tanulmányokat  folytató  tanuló,  hallgató  tagját  –  25.  életévének
betöltéséig  a  tanulói,  hallgatói  jogviszonya szünetelésének időtartama alatt  is  –,  a  közérdekű
nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben
tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot,”

8. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

8. §

A számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  3.  §  (1)  bekezdés  2.  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„2.  vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját  nevében és kockázatára nyereség- és
vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a
továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást,
a befektetési vállalkozást és a biztosítót is, továbbá a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés, a
szociális  szövetkezet,  az  iskolaszövetkezet,  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet,  az  európai
gazdasági  egyesülés,  az  európai  részvénytársaság,  az  európai  szövetkezet,  a  vízitársulat,  az
erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe és a kezelt
vagyon, amennyiben nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé;”

9. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

9. §

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (11)-(12) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

„(11)  Az  iskolaszövetkezetnek,  illetve  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetnek  a  Tbj.  5.  §  (1)
bekezdés b) pontja alapján biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló törvény szerinti
tagsági  megállapodás  alapján  személyesen  közreműködő  tagja  esetében  -  a  (4)  bekezdésben
foglaltaktól eltérően -  az iskolaszövetkezet,  illetve a  közérdekű nyugdíjas szövetkezet  az állami
adó-  és  vámhatóság  felé  köteles  a  külső  szolgáltatásra  vonatkozó  tagsági  megállapodás
megkötésének napján bejelenteni

a) az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet adószámát,
b) az iskolaszövetkezeti,  illetve a közérdekű nyugdíjas  szövetkezeti  tag adóazonosító  jelét  és
társadalombiztosítási  azonosító  jelét,  iskolaszövetkezeti  tag  esetén  diákigazolványa  számát,
illetve közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag esetén nyugdíjfolyósítási törzsszámát is.

(11a) Az iskolaszövetkezet,  illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet köteles az állami adó- és
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vámhatósághoz bejelenteni a jogviszony megszűnését követő 8 napon belül az iskolaszövetkezeti,
illetve közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag jogviszonya megszűnésének napját. Jogutódlás esetén
a (4) bekezdés c) pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(12) Az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet bejelentési kötelezettségét az
egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével azonos módon

a) elektronikus úton központi elektronikus szolgáltató rendszeren (ügyfélkapun) keresztül vagy
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon

teljesíti.”

10. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

10. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) III. Fejezete a következő
5. alcímmel és 25-34. §-sal egészül ki:

„5. Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

25. §

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) célja, hogy a még aktív
időskorúak számára foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást biztosítson, a tagok gazdasági és
szociális  helyzetét  előmozdítsa.  A  nyugdíjas  szövetkezet  célja  továbbá,  hogy  a  következő
generációk számára a tagoknál felhalmozódott tudás, szakmai- és élettapasztalat átadásra kerüljön.
A nyugdíjas szövetkezet a céljainak megvalósításával közérdeket is szolgál.

26. §

(1) A nyugdíjas szövetkezetnek csak természetes személy tagja lehet.

(2) A nyugdíjas szövetkezet tagjainak legalább kilencven százaléka olyan természetes személy, aki
öregségi nyugdíjban részesül.

(3)  A nyugdíjas  szövetkezetnek  nem  lehet  személyes  közreműködést  nem  vállaló  természetes
személy tagja.

27. §

A tagfelvételi kérelemben a tagságra jelentkező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a nyugdíjas szövetkezet tagjává kíván válni,
b) öregségi nyugdíjban részesül-e,
c) az alapszabályban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el,
d) a tagoknak biztosított szolgáltatásokat igénybe kívánja venni,
e) vállalja a nyugdíjas szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést, és
f)  vállalja  a  nyugdíjas  szövetkezet  alapszabályában  meghatározott  vagyoni  hozzájárulás
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teljesítését.

28. §

A  nyugdíjas  szövetkezet  tagja  a  személyes  közreműködés  konkrét  tartalmára,  módjára  és
ellentételezésére  tagsági  megállapodást  köt  a  nyugdíjas  szövetkezettel.  A nyugdíjas  szövetkezet
tagját  megillető  ellentételezés  arányos  kell,  hogy  legyen  a  természetes  személy  tag  személyes
közreműködésének mértékével.

29. §

(1)  A nyugdíjas  szövetkezet  öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagja  személyes  közreműködését  a
nyugdíjas szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: külső
szolgáltatás) keretében is teljesítheti.

(2)  A külső  szolgáltatás  nyújtására  irányuló  jogviszony  a  nyugdíjas  szövetkezet  és  öregségi
nyugdíjban részesülő  tagja  közötti  külső  szolgáltatásra  vonatkozó  tagsági  megállapodás  alapján
létrejött, olyan sajátos jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő  tagja  teljesíti  személyes  közreműködését,  és  amelyre  a  Ptk.  megbízásra  vonatkozó,
valamint az Mt. e törvényben meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(3)  A külső  szolgáltatás  nyújtása  során  a  külső  szolgáltatás  fogadója  a  nyugdíjas  szövetkezet
öregségi nyugdíjban részesülő tagját közvetlenül utasíthatja. Az utasításadási jog kiterjed különösen
a feladatteljesítés módjának, idejének és ütemezésének meghatározására.

(4)  A nyugdíjas  szövetkezet  öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagja  részére,  ha  a  feladatteljesítés
tartama a  napi  hat  órát  meghaladja,  napi  húsz,  ha a  napi  kilenc  órát  meghaladja,  további  napi
huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő tagja részére, ha két egymást követő napon végzi feladatát, a napi munka befejezése és a
következő napi munka megkezdése között legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani.

(5) A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz
kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint az Mt. 153. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kiadott
jogszabályban meghatározott minimális összeg.

(6) A (2) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a tag által vállalt feladatok körét,
b) a tagnak a külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes
feladatokhoz kapcsolódó díj és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatás legkisebb összegét, valamint
c)  a  nyugdíjas szövetkezet  és  a  tag kapcsolattartásának módját  a  feladatteljesítéssel  nem járó
időtartamra.

(7)  A személyes  közreműködés  külső  szolgáltatás  keretében  történő  teljesítése  megkezdésének
feltétele, hogy a nyugdíjas szövetkezet és a tag írásban megállapodjanak

a) a szolgáltatás fogadójának személyében,
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b) a teljesítendő konkrét feladatban,
c) a tag díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg kifizetésének
időpontjában,
d) a feladat teljesítésének helyében, valamint
e) a feladat teljesítésének időtartamában.

(8) A külső szolgáltatás teljesítésében részt vevő tag károkozása vagy személyiségi jog megsértése
esetén  a  nyugdíjas  szövetkezet  és  a  külső  szolgáltatás  fogadójának  megállapodása  alapján  az
alkalmazott  károkozásáért  való  felelősség  polgári  jogi  szabályait  kell  alkalmazni,  azzal,  hogy a
harmadik személynek okozott kárért vagy személyiségi jogsértésért a nyugdíjas szövetkezet és a
külső szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felelnek.

(9)  A  külső  szolgáltatás  fogadója  részére  történő  feladatteljesítés  során  a  külső  szolgáltatás
teljesítésében részt vevő tagnak okozott kárért vagy személyiségi jogai megsértéséért a nyugdíjas
szövetkezet és a szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felel.

30. §

A szolgáltatás  fogadója  együttműködik  a  nyugdíjas  szövetkezettel,  így  különösen  biztosítja  a
nyugdíjas  szövetkezet  képviselőjének  a  feladatteljesítés  helyére  történő  belépést,  tájékoztatja  a
nyugdíjas szövetkezetet a feladatteljesítéssel kapcsolatos lényeges körülményekről.

31. §

A nyugdíjas szövetkezet tagja alapításkor vagy belépéskor vagyoni hozzájárulást köteles vállalni. A
vagyoni  hozzájárulás teljesítésének módjára,  idejére és mértékére vonatkozó rendelkezéseket  az
alapszabály tartalmazza.

32. §

(1) A nyugdíjas szövetkezet eredményes gazdálkodás esetén a Ptk. 3:334. §-a alapján közösségi
alapot képez, amire a Ptk. rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A
közösségi  alapot  a  nyugdíjas  szövetkezet  tagjának  vagy  vele  közös  háztartásban  élő  közeli
hozzátartozójának  a  szociális,  egészségügyi,  oktatási,  kulturális  jellegű  szükségleteinek  a
kielégítésére kell felhasználni.

(2)  A közösségi  alapból  nyújtott  juttatás,  támogatás  igénylésére,  az  odaítélés  eljárási  rendjére
vonatkozó rendelkezéseket az alapszabály tartalmazza.

33. §

Az állam a nyugdíjas  szövetkezet  tevékenységéhez  szükséges  és  arányos  mértékben támogatást
nyújthat.

34. §
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A  nyugdíjas  szövetkezetnek  a  nevében  viselnie  kell  a  „közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet”
megnevezést.”

(2) Az Sztv. 108/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  E  törvénynek  az  egyes  törvényeknek  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetek  létrehozásával
összefüggő módosításáról szóló 2017. évi … törvény 11. §-ával megállapított 8. § (4) bekezdésében
foglaltaknak az iskolaszövetkezetek 2017. november 1-ig kötelesek eleget tenni.”

11. §

Az Sztv. 8. § (4) bekezdésében a „nyolcvanöt” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg lép.

11. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

12. §

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. §
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:)

„c) a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz – ideértve azt is, ha az nem kötött építési
hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz – munkaerő kölcsönzése,
kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas
szövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében;”

(2) Az Áfa tv. a következő 314. §-sal egészül ki:

„314. §

(1)  E  törvénynek  az  egyes  törvényeknek  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezetek  létrehozásával
összefüggő  módosításáról  szóló  2017.  évi  …  törvénnyel  (a  továbbiakban:  Mód8  törvény)
módosított 142. § (1) bekezdés c) pontját – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azon
ügyletek esetében kell  először  alkalmazni,  amelyek teljesítési  időpontja 2018. január 1.  napjára
vagy azt követő időpontra esik.

(2) E törvénynek a Mód8 törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közérdekű
nyugdíjas szövetkezet által  nyújtott  szolgáltatás esetén,  ha a teljesítés időpontja 2018. január 1.
napjára vagy azt követő időpontra esik, de a szolgáltatást igénybevevő adóalanynak a 60. § (1)-(3)
bekezdése szerint a fizetendő adót 2018. január 1. napját megelőzően kellene megállapítani, a Mód8
törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni.

(3) Amennyiben e törvénynek a Mód8 törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés c) pontja hatálya
alá  tartozó,  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet  által  nyújtott  szolgáltatáshoz  fizetett  előleg
jóváírásának,  kézhezvételének  időpontja  2018.  január  1.  napját  megelőző  napra  esik,  az  előleg
jóváírására, kézhezvételére tekintettel fizetendő adót az ügyletet saját nevében teljesítő adóalany
fizeti az 59. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően, a szolgáltatás igénybevevőjének adófizetési
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kötelezettsége – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az adóalapnak az előleg adót
nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik.”

12. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. törvény módosítása

13. §

A szakképzési  hozzájárulásról  és  a  képzés  fejlesztésének  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLV.
törvény 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Szakképzési hozzájárulásra kötelezett - a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a
belföldi székhelyű]

„b) szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az iskolaszövetkezetet és a
közérdekű nyugdíjas szövetkezetet,”

13. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény módosítása

14. §

(1) Az egyes  adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény 455. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony:)

„b)  a  szövetkezet  és  természetes  személy  tagja  között  fennálló,  a  tag  részére  munkavégzési
kötelezettséget eredményező vállalkozási és megbízási jogviszony, kivéve az iskolaszövetkezet és
a  nappali  rendszerű  oktatás  keretében  tanulmányokat  folytató  tanuló,  hallgató  tagja  között
fennálló  ilyen  jogviszonyt  –  25.  életévének  betöltéséig  a  tanulói,  hallgatói  jogviszonya
szünetelésének időtartama alatt  is  –,  valamint  a közérdekű nyugdíjas  szövetkezet  és öregségi
nyugdíjban részesülő tagja között fennálló jogviszonyt;”

(2) Az egyes  adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény 455. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Nem eredményez adófizetési kötelezettséget)

„e) a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az öregségi nyugdíjban részesülő tagja között fennálló
jogviszony.”

14. Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a törvény – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § (2) bekezdése és (5)-(7) bekezdése 2018. január 2-án lép hatályba.
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1. melléklet a 2017. évi ..... törvényhez 

Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.24. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.24. a) a szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a személyes közreműködés ellenértékeként élelmiszer, a
szociális  szövetkezet  és  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet  tevékenységének  eredményeként
előállított  javak  vagy  fogyasztásra  kész  étel  vásárlására  felhasználható  utalvány  formájában
együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel,
azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel
nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát;
b) a közhasznú jogállású szociális szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában rögzített
közhasznú céljával összhangban a szövetkezeti tag természetes személynek vagy családtagjának,
valamint  a  közérdekű  nyugdíjas  szövetkezet  által  a  közösségi  alapból  az  alapszabályában
rögzítettek  szerint  az  öregségi  nyugdíjban  részesülő  tagjának  vagy  családtagjának  élelmiszer,
fogyasztásra  kész  étel  vásárlására  felhasználható  utalvány  formájában  legfeljebb  havonta  a
minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel,
mindkét  esetben  azzal,  hogy  az  élelmiszer  juttatás  vagy  a  szövetkezet  tevékenységének
eredményeként előállított javak értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége
során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni;”
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